
ت     ی  ح   
١٣٩٨ شهريور ١١  -٢٠١٩ سپتامبر ٢  

 دوشنبه ها منتشر ميشود

ی  ت کار و ت  -ب  ی(ح  )ط ر
 www.hekmatist.com      

٢۷۲ 

ی ت کار و ی                                     دی                                   حآز ا  ا

وید د  ھان  ن  !اکار  

 مظفر محمدي

 

 آذر مدرسي

٣صفحه   ۴صفحه     

 ثريا شهابي

 !يا ما يا دولت

 از هفت تپه و فوالد به هپكو

در گزارش خبرگزاري فرات به تاريخ      
) ٩٨ مرداد   ٢٠  (٢٠١٩چهارم  اوت    

 : آمده است
 

نيروهاي سياسي روژهالت            ”
) بخوان كردستان ايران   (كردستان،  

در تالشند با فعاليت و گامهاي            
مشترك به روند اتحاد ملي در اين         

 . بخش ميهن سرعت بخشند
 

 : همچنين در اين خبر آمده است كه
 

پژاك   -حزب حيات آزاد كردستان    ”
سازمان كردستاني حزب      -و كومله 

كمونيست ايران سلسله ديدارهايي      
را با هدف فعاليت مشترك انجام          

اعالم شد كه اين دو حزب       .  اند  داده
در سطوح عالي بتازگي گردهم          

اند، در اين ديدار سيامند             آمده

معيني رئيس مشترك پژاك و           
ابراهيم عليزاده دبير كل كومله با         

 “...اند هم مالقات كرده
  

ما پيش تر از ايجاد دو جبهه              
ناسيوناليستي كرد در كردستان        

مركز همكاري احزاب    ”ايران يكي    
با شركت دو حزب        “  كردستاني

دمكرات و دو جريان زحمتكشان        
وابسته به دولتهاي تركيه و جناح         
بارزاني در دولت اقليم از طرفي و          

سازمان (جبهه پژاك و كومله            
در )  كردستان حزب كمونيست ايران   

جبهه جمهوري اسالمي و جناح         
طالباني دولت اقليم  و اهداف و            
مخاطرات هر كدام از اين جبهه           
بندي ها به تفصيل براي مردم            

 .كردستان حرف زديم
 

وجه مشخصه ي اين دو ائتالف يكي       
هدف مشترك  سياست مسالمت        
آميز با جمهوري اسالمي و دومي         

 . ديپلماسي مخفي است
 

اوال، جريانات ناسيوناليست چپ و        
راست هر كدام  افسار سياست خود        

مسالمت ”را به  طرف راه حل               
با جمهوري اسالمي چرخانده     “  آميز

مركز همكاري مستقيما        .  اند
درجريان و پروسه مذاكره و معامله       
و بند و بست با جمهوري اسالمي          

“ پژاك و كومله عليزاده   ”اتحاد  .  است
هم  تابع سياست و استراتژي پ ك        
ك  مبني بر همكاري با جمهوري         
اسالي است كه قبل تر در پالتفرم         

 . اعالم شده است“ پژآك-كودار”
 

 

 !ديپلماسي مخفي محكوم است 

اعتصاب ها، اجتماعات، تظاهرات و راه پيمايي هاي چند            
روزه كارگران هپكو، يكي از بزرگترين صنايع سنگين در            
خاورميانه، كه هنوز ادامه دارد، حلقه ديگري از سير  در              
جريان تحركات طبقه كارگر صنعتي ايران،  كه از هفت تپه           

  .و فوالد آغاز شد، را شكل ميدهد
 

اين سلسله از اعتصاب ها و اعتراض ها و تجمعات براي               
حقوق هاي معوقه در هپكو، در اعتراض به بيكار سازي ها،            
ركود، خصوصي سازي و فساد و اختالس در خريد و فروش            
اين واحد  بزرگ صنعتي، كه از چند سال پيش در جريان             

  .بود، امروز مي رود كه به هفت تپه و فوالد بپيوندد
 

آنطور كه ميثم آل مهدي ، كارگر فوالد اهواز و از رهبران              
اعتصابات مجتمع فوالد در پيام اش به هم طبقه اي هايش           
در هپكو، ضمن اشاره به مخاطرات تقسيم كارگران به               
: بخش هاي مختلف و ممانعت از اتحاد كارگران ميگويد            

فوالد در چهار سال گذشته از هپكو درس هاي زيادي               
آموخت و امروز نوبت هپكو است كه از تجربه فوالد                  

  !بيآموزد
 

هاي مستقل درون كارخانه ها      )  شورا(با تشكيل   ”تا  
و ايجاد مجمع عمومي براي همفكري و تصميم             
گيري جمعي، قدرت و آگاهي خود را در مديريت            

تا هميشه نه فقط به        .شورايي به نمايش بگذاريم     
عنوان انسان هاي معترض در كف خيابان بلكه به            
عنوان يك قدرت بزرگ متحد و يك صدا در برابر             
آنها بايستيم و قطعا در اين راه اشكال نويني از               

بايد متحد و قوي    ”و  “    !اعتراض را رقم خواهيم زد     
از پيام ميثم آل      (“به فكر آينده و مديريت آن باشيم      

  )٢٠١٩ اوت ٢٩مهدي 
 

اين تحرك، در ادامه اعتصابات هفت تپه و فوالد، در همان            
سير، بر سر همان مطالبات، دسته و پنجه نرم كردن بر سر             
همان معضالت، و با همان شيوه ها و روش ها، در كنترل،             
تحت هدايت و سازماندهي طيفي از جنس همان رهبران           

  .كارگري است
 

معضل از حقوق پرداخت نشده و مالكيت واحد توليد و              
اختالس و فساد در سير دست بدست شدن اين واحدهاي           
صنتعي، ركود، خوابيدن يكي پس از ديگري بزرگترين             

 و قدرت و    خصلت توليد صنايع سنگين در ايران، به معضل       
توانايي دو قطب، صاحب سرمايه و دولت اش، يا طبقه               

  .كارگر و دولت اش، شيفت كرده است

  آلمان -گزارشي از تظاهرات ضد جنگ در شهر اشتوتگارت

 
 

 

انتخابات مجلس در راه است و            
برخالف معمول شاهد تقابل برنامه       

جناح ها با هم      .... ها و وعده ها و     
برعكس انتخابات امسال     .  نيستيم

صحنه به نمايش گذاشتن              
سردرگمي و تشتت جناح ها،            
نمايش بن بست و تالش براي يافتن       
 راهي براي جان سالم به در دادن         

 از طريق  برگزاري              “نظام”
كار به  .  انتخابات است “  آبرومندانه”

جايي رسيده كه ديگر نه فقط هر          
جناحي كه هر شعبه و شاخه و            
فردي از هر جناح راه حل خود،            
براي برون رفت جمهوري اسالمي از      

اقتصادي و براي از    -بن بست سياسي  
سر گذراندن دوره متالطم              

. امروز، مطرح ميكند    “  خطرناك“و
اصالح “چند ماه به انتخابات مانده و      

اين ستارگان كشيدن مردم     “  طلبان
“ اميد نظام “پاي ميز انتخابات، اين     

به متوهم كردن جامعه به خود، اين        
آخرين شانس نظام براي بقا،             
متشتت تر، بي آبروتر، سردرگم تر از       
هميشه در فكر پيدا كردن راههايي       

براي كشيدن مردم به پاي صندوق        
، “احيا مشروعيت خود    ”انتخابات،   

رفع نا  ” ،“جلب مجدد اعتماد مردم   ”
و باالخره   “  اميدي از اصالحات     

شركت در پروژه مشترك همه جناح      
  .اند“ فرار از خطر سرنگوني“ها يعني

 
موقعيت اصالح طلبان هميشه          
محكي براي ديدن موقعيت             

بحران .  جمهوري اسالمي است      
اصالح طلبان، استيصال، بن بست و       
آينده تاريك شان، نماد بحران،           
استيصال، بن بست و آينده تاريك        

امروز پرچم  .  جمهوري اسالمي است  
شكست اصالح طلبان نه در دست        

“ انحصار طلب “شريعتمداري و رقباي  
در كمپ اصولگرايان   “  بي نزاكت ”و    

كه در دست تئوريسينها و          .. و
متفكرين و شخصيتهاي اصلي          

سرافكنده و   .  اصالح طلبان است    
مغبون اقرار ميكنند كه ديگر            

هم “  انتخاب بين بد و بدتر    ”سياست  
تئوريسين هاي شان    .  شانسي ندارد 

مردم تفاوتي ميان اصولگرا    ”ميگويند  
، “و اصالح طلب نميبيند               

طلبان هم همان نقش منفي       اصالح”
   !.... و“  اصولگرايان را دارند

 
راديكال ”فائزه هاشمي بعنوان           

به “  امتيازدهي”با    “  ترينشان
جمهوري اسالمي و قياس ناموزون       
آن با اتحاد جماهيرشوروي، اعالم        
ميكند كه جمهوري اسالمي مانند       

و !  شوروي در آستانه فروپاشي است     
اين نقطه اشتراك در بخشي از            

و در  “  فروپاشي نظام ”واقعيت، يعني   
واقع سرنگوني آن، او را به                
الگوبرداري از تجربه شوروي مي         

هاشمي با علم به اينكه          !  كشاند
كليت نظام زير فشار                    

اجتماعي پائين تجزيه و        -سياسي
متشتت شده است، با آرزوي             
پروستريكا و گالسونست اسالمي، به      

با ”دنبال ظهور گورباچفي شجاع و        
در صف اصالح طلبان         “  عضله

ميگردد،  تا وظيفه نجات جمهوري        

 پروسترويكا و گالسنوست

 ١٩١٧يا    انقالب  

 ٢صفحه  



ی     ت  ٢٧٢ماره    ۲ ح  

ید ل  بد ود  م  دی و ا ر    ه، آز اور   ر  ا

 آگوست تظاهرات ضد جنگ     ٣١روز شنبه   
اين روز  .  آلمان برگزار شد    -در اشتوتگارت 

به مناسبت هشتادمين سال حمله ارتش        
نازي آلمان به لهستان و آغاز جنگ              

 ميليون  ٥٥جهاني دوم و مرگ بيش از          
انسان شد، كه هرساله از سوي احزاب و           
جريان هاي سياسي مختلف آلمان به يك        

 .روز عليه جنگ تبديل شده است
 

در اين روز مثل هرسال احزاب و جريان           
 فدراسيون  AGIF:  هاي سياسي از جمله   

  كنفدراسيون     ATIKكارگران مهاجر،     
 فدراسيون   ADHKكارگارن تركيه،      

 حزب    MLPDحقوق دموكراتيك،       
 زنان  Courageلننيست،     -ماركسيست

سوسياليست و                             
Unweltgewerkschaft        اتحاديه 

كارگران محيط زيست و همچنين حزب        
در اين مراسم    )  خط رسمي (حكمتيست  

 .شركت كردند
 

بيانيه هايي از طرف جريان هـا واحـزاب           
مهـران  .   مختلف در اين زمينه خوانده شد       

رمضاني گيـوي نـيـز از طـرف حـزب                
بيانـيـه حـزب      )   خط رسمي ( حكمتيست  

 وگسترش آمريكا نظامي لشكركشي عليه“ 
بـه زبـان     “     خاورمـيـانـه    در جنگي فضاي

آلماني براي حضار و شركت كـنـنـدگـان           
 .قرائت كرد

 
خط (همچنين اعضاي حزب حكمتيست       

تعداد زيادي از نسخه هاي بيانيه       )  رسمي
حزب عليه جنگ را در بين شركت              

 .كنندگان پخش كرد
 

پس از سخنراني ها و بيانيه ها، تظاهرات          
خياباني در مركز شهر و مراكز پرتردد             

 .انجام شد كه مورد توجه مردم قرار گرفت
در اين تظاهرات و سخنراني ها، شعارهايي       
عليه فاشيسم و زورآزمايي هاي كشورهاي      
امپرياليستي و تهديدات منطقه خاورميانه      
و خليج فارس و افغانستان توسط               
كشورهاي زورگويي آمريكا، بريتانيا و ديگر      

 .كشورها اشاره شد
 

همچنين تشديد جنگ با رقابت هاي بين        

المللي براي تصرف بازارهاي جهاني، ايجاد      
درگيرهايي جنگ و مسابقه در فروش           
تسليحات جنگي، خصوصا انتقادهاي          
شديدي به نقش كليدي دولت آلمان در         

 ١٤فروش تسليحات جنگي در منطقه و         
كشوردنيا گسترش يافته شده است، مورد       
اعتراض سخنرانان و شركت كنندگان قرار      

 . گرفت
 

عالوه بر اين به نقش برجسته ي ترامپ           
بعنوان يكي از بزرگترين تروريست هاي         
دنيا و ارتش آمريكا كه باعث جنگ هاي          
خانمان سوز شده است و همچنين آمريكا،       

 .چنين، روسيه و ناتو اشاره شد
از ديگر مسائلي كه مي توان به آن در اين           

تاثيرات خطر جنگ   .  تظاهرات اشاره كرد  
عالوه بر كشتار ميليون ها انسان هاي بي         

 .گناه، باعث نابودي محيط زيست شود
 

تشكيالت خارج از كشور حزب 
 )خط رسمي(حكمتيست 

 آلمان -واحد اشتوتگارت
 مريم رمضاني گيوي
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  گزارشي از تظاهرات ضد جنگ در شهر اشتوتگارت

فائزه هاشمي،  .    اسالمي را به عهده بگيرد     
دو دهه است كه از سير تحوالت در پايين،         

  .عقب است
 

سال پيش، زمانيكه جنبش براي           ١٩
سرنگوني جمهوري اسالمي زمين را زير         
پاي سران نظام به لرزه در آورده بود،             
رهبر اصالح طلبان تالش كرد با ادعاي          
گورباچف و وعده توسعه سياسي و              
اقتصادي راه نجاتي در مقابل رژيم قرار          

اين سيد اهل   ” دهد و خامنه اي اعالم كرد     
  :، منصور حكمت گفت“گالسنوست نيست

 
خاتمى و جبهه دوم خرداد يك       "

 “خودى” تالش كامال اسالمى و    
براى نجات رژيم اسالمى، و از          
جمله خود جناب خامنه اى، از         
ضربات موجى هستند كه براى در      
هم كوبيدن حكومت اسالمى براه      

خاتمى و دوم خرداد در       .  افتاده
اهرمى .  اين روند كاره اى نيستند    

براى كنترل اوضاع در دست          
مشكل اين حكومت مردم    .  ندارند

اند، مردمى كه رژيم اسالمى را         
نميخواهند و فهميده اند كه          
. ميتوانند از آن خالص شوند         

مشكل اين حكومت اقتصاد است،     
اقتصادى كه از تامين نيازهاى         
اوليه انسانها عاجز است و بر فقر         
. دائم ميليونها انسان بنا شده         

مشكل، نظام سياسى است،          
نظامى كه انسان قرن بيست و         
يكم را برده و مجرم و صغير و بى         

حق تعريف ميكند و تحقير           
ايدئولوژى است،  .  ميكند و ميكوبد  

مذهب است، دستگاه فكرى فاسد     
و جنايتكارانه اى كه بشر را            
گناهكار ميشمارد و سعادت را         

ايدئولوژى .  ممنوع اعالم ميكند    
. اى كه علنا به جنگ زن ميرود        

مشكل اين نظام، خود اين نظام        
نظامى كه جلوى تالش       .  است

انسانها براى رفاه و برابرى و            
آزادى و سعادت فردى و جمعى        

مردم حكم به   .  شان را سد ميكند   
و خاتمى  .  رفتن اين نظام دادند    

ها براى نجات نظام پا بميدان          
اكنون معلوم شده است    .  گذاشتند

كه دوم خرداد راه نجاتى براى          
مردم .  حكومت اسالمى نيست    

اگر خامنه اى   .  ديگر در خيابانند  
دنبال قياس تاريخى در روسيه        
ميگردد، توجه اش را به سال           

  .“ جلب ميكنم١٩١٧
 

امروز پس از ديماه و هفت تپه وفوالد،            
پس از اعالم رسمي پايان عمر اصالح            
طلبان و اميد به توسعه اقتصادي و              
سياسي تحت حاكميت جمهوري اسالمي،     
دوره به ميدان آمدن جنبش براي              
سرنگوني و اتوريته و هژموني راديكاليسم       
كارگري، بايد بار ديگر توجه فائزه هاشمي        
و اصالح طلبان راديكال را به انقالب             

  ! جلب كرد١٩١٧
 
 

  پروسترويكا و گالسنوست
، بعنوان نيروي پيشرو     )خط رسمي (حزب حكمتيست    

كارگران در ايران، بعنوان نيروي پيشرو جنبش رهايي          
زن و جنبش اسالم زدايي در ايران، بعنوان نيروي                
پيشرو همه آزاديخواهان و برابري طلبان، رئوس اصلى        
حقوق مسلم و انكارناپذير كارگران و محرومين ايران         
را، كه نهايتا يك قيام توده اي به رهبري طبقه كارگر و            
حزب كمونيست اش ضامن تحقق آنهاست، به              

  .صراحت اعالم مينمايد
مبارزه ما براي برابري، رفع تبعيض و رفاه جزء الينفك          
مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي شكل دادن به                
انقالب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و آزاد                 

مبارزه اي كه سرنگوني جمهوري       .  كمونيستي است 
شرط پيشروي و پيروزي آن           اولين   اسالمي ايران، 

  .است
مردم محروم ايران را به برافراشتن پرچم اين             ما  

اهداف انقالبى، در برابر جمهورى اسالمى و هر نيروى            
مدافع استثمار و استبداد، و براي مقابله با گسترش          

 .فقر و نا امني و محروميت، فراميخوانيم
 

 مردم ايران منشور رفاه، آزادي و امنيت 



م یا و ده باد  ی                                                   ز ال وری ا  سگ  

ی    ت  ٢٧٢    ماره ح  ۳ 

 

دوما، احزاب مركز همكاري بيش از يك          
سال است مخفيانه با نمايندگان جمهوري       
اسالمي مذاكره كرده اند بدون اينكه كسي       
. از محتواي اين مذاكرات مطلع شود           

كومله عليزاده هم از آغاز در جريان اين           
مذاكره بوده و به داليلي كه هنوز روشن          
نيست از ادامه ي مذاكره بهمراه مركز            

 . همكاري، محروم مانده است
 

بعالوه، دو جريان پژآك و كومله عليزاده         
هم بنا به گزارش فوق مشغول مذاكراتي         

تا كنون كومله در مورد اين اتفاق       .  هستند
و اتحاد با پژاك سكوت كرده  و آن را               

 .مخفي نگه داشته است
 

پالتفرم و سياست هر دو جبهه                 
هم احزاب  .  ناسيوناليستي كرد يكي است    

كومله   -مركز همكاري و هم اتحاد پژاك        
خواستار سرنگوني جمهوري اسالمي          

هر دو جناح كمر همت به نجات        .  نيستند
جمهوري اسالمي از بحران هاي مرگبار         
اقتصادي، سياسي و ورشكستگي              

 .ايدئولوژيك آن بسته اند
 

مركز همكاري احزاب كردستاني مدت ها       
است مشغول مذاكرات مخفي با عناصر          
جمهوري اسالمي در كردستان عراق و           
نهادي وابسته به  پليس مخفي نروژ و             

 .سازمان سيا ي امريكا، هستند
 

كودار هم در پالتفرم چند سال          -پژاك  
قبل رسما همكاري و توافق با جمهوري          

 . اسالمي را اعالم كرده است
 

پژاك بعنوان  ”:  در اين پالتفرم  آمده است     
پيشاهنگ تحقق عملي سياست              
دموكراتيك در سيستم كودار، در راستاي       

هاي ايران و شرق كوردستان        آزادي ملت 
يابي    آمادگي كامل جهت هرگونه چاره        

كودار و پژاك      .  دموكراتيك را دارد     
خواستار گشايش سياسي از سوي دولت        

آميز    ايران و آماده براي حل مسالمت          
هاي ايران در چارچوب      مسئله كورد و ملت   

پروژه ملت دموكراتيك و خودمديريتي         
 “.دموكراتيك خود هستند

 

بخش آگاه كارگران و مردم كردستان به         
اين واقعيت آگاهند  كه در سنت                
ناسيوناليسم كرد جنگ هم در خدمت          
مذاكره و براي پذيرفته شدن توسط              

همچنين ما به     .  دولتهاي حاكم است    
ظرفيت ضد كمونيستي، ضد كارگري و         
ضد زن احزاب ناسيوناليست كرد با هر           

، و  )احزاب دمكرات، پژاك و غيره      (نامي  
مخاطرات كنوني و آتي كه بوجود آورده و         

با وجود اين، هنوز       .  مي آورند واقفيم    
ماندن آن ها بعنوان اپوزيسيون سرنگوني        
. طلب، براي مردم كردستان مطلوب بود        

ولي نه سالح نقد سياسي ما و نه انرجار و           
نفرت مردم آزاديخواه و ستمديده ي            
كردستان، نتوانست مانع افسار گسيختگي     
و شيفتگي، از سر بن بست و استيصال،           

اين احزاب براي پذيرش از جانب رژيم،          
 . شود

 

تحوالت درون ناسيوناليسم كرد در            
شرايطي است كه طبقه كارگر و محرومان        
جامعه ايران چهار دهه توحش سهمناك        
جمهوري اسالمي، تحميل فقر و فالكت،        
سركوب و تهديد  و تجاوز و اعدام و                
تبعيض جنسي و تحقير سيستماتيك زنان     
را نمي بخشند و با اين رژيم هيچ سر              

در دل هر اعتراض و         .  سازشي ندارند  
مبارزه اي براي آزادي و امنيت و رفاه،            
خواست سرنگوني جمهوري اسالمي آشكار     

خيزش ديماه   .  و پنهان موج مي زند        
جنبشي با خواست سرنگوني جمهوري         

 .اسالمي بود
 

در دل اين تحوالت براي ما و مردم               
آزاديخواه كردستان دو مساله غير قابل          

  :قبول و توجيه است
 

كومله عليزاده سالها است به نام          –يكم  
چپ وكمونيسم وارد بازي در زمين             

اين جريان با   .  ناسيوناليسم كرد شده است   
پيچيدن نسخه ارتجاعي به نام كمونيسم و       
كارگر و به نام چپ و تاريخ كومله مشغول          

عليزاده حتي  .  تحريف و دروغ پراكني است   
كه خود بنيانگذارش بود     “  اتحاد چپي ”به  

وفادار نماند و  راه خروج  كومله را  از                
استيصال و بن بست سياسي، در پيدا            
كردن جاپايي در جبهه ناسيوناليسم           

 .جستجو كرده است
 

عليزاده در اتحاد با جرياني از ناسيوناليسم        
كرد قرار گرفته است كه عالوه بر اين كه           
متحد جمهوري اسالمي است، از ضديت با       

پژاك .  كمونيسم و كارگر و زن ابايي ندارد       
فرهنگ اسالمي ضد زن را يكي از               

 -درپالتفرم پژاك   .  ارزشهاي خود مي داند   
 در   اسالم فرهنگي  ”:  كودار آمده است    

 ـ ملت، در جامعه         تقابل با اسالم دولت    
 هاي خاص خود    ارزشايران هميشه داراي    

ها با    بوده و در بستر جامعه، اين ارزش         
 محور كودار كه           هاي جامعه     ارزش

دموكراسي محلي و آزاديخواهي را مبنا         
خط تاكيد  (“  .گردد   مي   دهد، يكي   قرار مي 

 )از من است
 

كومله مدت هاست از دايره چپ و               
سكوت بقاياي  .  كمونيست خارج شده است   

چپ در كومله و حزب كمونيست ايران كه        
گاهي غير مستقيم و خجوالنه حرفي زده        
هم، نشان داد كه اميد به وجود شائبه             
چپ و كمونيسم در اين جريان توهمي          

 .بيش نيست
 

كومله ي عليزاده بايد به كمونيست ها و          
كارگران و جنبش آزاديخواهي مردم           
كردستان جواب دهد كه، ايستادن در           
جبهه ناسيوناليسم در لباس چپ و             
كمونيسم  به چه معني است؟ چه فرقي          
بين كودار و احزاب دمكرات هست؟ آيا          
عليزاده مي تواند پژآك را به نام چپ و            
آزاديخواه به مردم كردستان بفروشد؟ اين       

شعبده بازي، دروغ و رياكاريها  قابل             
 . توجيه نيست

 

تشكيل دو  .  ديپلماسي مخفي است    -دوم
جبهه ي احزاب ناسيوناليست، يكي مركز       
همكاري احزاب كردستاني  و ديگري           

پژاك رسمي و علني است، اما          -كومله  
مذاكرات  و توافقاتشان را مخفي مي             

خبر مذاكره احزاب مركز همكاري       .  كنند
كه كومله عليزاده هم از آن مطلع بوده            
. است،  بعد از يك سال و نيم افشا شد             

نشست ها و ائتالف و همكاري كومله و           
پژاك بعد از مدت ها از خبرگزاري فرات          

كومله با حزب شيوعي     .  پخش مي شود   
كردستان عراق  با ژست چپ، عكس مي          
گيرد و خبر نشست شان را منتشر مي            
كند اما  نشست ها و توافقات خود با               

 !پژآك را مخفي مي كند
 

سكوت كومله عليزاده و ديپلماسي مخفي       
اش حتي براي هم حزبي هايشان معنايي        
جز بي اعتباري و ترس از علني شدن             

 محتواي مذاكرات و ديپلماسيشان نيست؟
از زاويه منفعت مردم كردستان،               
ديپلماسي مخفي مذموم و محكوم است و        

مردم حق دارند بپرسند    .  بايد متوقف شود  
و بدانند كه پشت پرده ديپلماسي مخفي         
احزاب ناسيوناليست چپ و راست چه مي        

ديپلماسي مخفي معنايي جز اين       .  گذرد
ندارد كه اين احزاب بر سر منفعت مردم          
كردستان مشغول معامله و بند و بست و           

 .نقشه هاي شوم هستند
 

نهايتا كومله عليزاده بايد به مردم               
كردستان جواب دهد كه ادعاي شرم آور         

همكاري و   ”:  پژاك مبني براين كه        
با  گسترش روابط دو حزب پژاك و كومله       

استقبال گرم افكار عمومي روژهالت           
از كجا   “  .كردستان مواجه شده است       

سرچشمه گرفته است؟ اين ادعاي             
دروغين و وقيحانه كه مردم كردستان از         
معامالت و بند وبست ها و ديپلماسي            
مخفي و بازي با سرنوشت خود از جانب           
هر دو جبهه ي ارتجاعي ناسيوناليسم كرد       
استقبال مي كنند، توهين به شعور مردم        
و دو دهه مبارزه و جنبش آزاديخواهانه در        

 . كردستان است
 

ما به مخاطرات سياستها و عملكردهاي هر       
دو جبهه ناسيوناليسم كرد واقفيم و             
وظيفه خود دانسته و مي دانيم مردم            
كردستان را نسبت به اين تحركات ضد          

ما مسئوول، موظف و     .  مردمي آگاه كنيم  
مصمميم اتحاد صفوف كمونيست ها،          
كارگران، زنان، جوانان و مردم  آزاديخواه         
و برابري طلب كردستان را  در مقابل             
ناسيوناليسم كرد و توطئه ها و نقشه هاي         
شوم شان عليه جنبش آزاديخواهي مردم       
كردستان و تضعيف همبستگي جنبش        

 ! سراسري، تامين و تضمين كنيم

مبارزه ما براي برابري و       ديپلماسي مخفي 

رفع تبعيض در مـتـن        

جوامع سـرمـايـه داري       

موجـود جـزء اليـنـفـك          

مـبــارزه وســيــع تــر و        

اساسي ما براي شـكـل       

دادن بـــه انـــقـــالب       

اجتمـاعـي و بـرقـراري         

جامعـه بـرابـر و آزاد           

حـزب  .   كمونيستي است 

 -كمونيست كـارگـري      

)  خط رسمي ( حكمتيست  

به صف مقدم هر مبارزه     

اجتماعي عليه تبعـيـض     

و نابرابري در جهان امروز     

تعلق دارد و مـعـتـقـد         

است كه برابري حقوقـي     

همه و شمول يكـسـان      

قوانين واحد بر هـمـه،       

مستقل از جـنـسـيـت،        

مليت، مـذهـب، نـژاد،       

عقيده، مـرام، شـغـل،       

مقام و تابعيت و غيـره      

بايد بعنوان يـك اصـل       

تخطي ناپذير و مـحـوري      

در صدر قوانين جامـعـه      

 . اعالم شود
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  ٢٧٢   ماره 

وید ود    ل  ی  و  د ی  ور  !ادم   

 

طبقه كارگر در اين سير، واسطه هاي سنتي           
كارفرما و نماينده كارفرما و مقاطعه كار و             

را دور   ..شوراي اسالمي و خانه كارگر و              
مستقيما گريبان دولت، بعنوان نماينده      .  ميزند

طبقه حاكم، مسئول و پاسخگو فاجعه اي كه          
يا !  بر سر جامعه خراب كرده اند، را ميگيرد          

يا مسئولين دولتي در     !  دولت، يا طبقه كارگر    
 شهرداري ها و استانداري ها و وزارتخانه ها و         

يا قدرت متشكل طبقه كارگر در شوراهاي           
يا اقتصاد  !  مستقل خودش، با مديريت شورايي     

يا توليد  !  كاپيتاليستي يا اقتصاد سوسياليستي    
براي سود، به همان روالي كه چهل سال              
گذشته در جريان بوده و امروزو پس از توليد           
طيف وسيعي انگل گردن كلفت مالتي ميليارد،        
به بن بست رسيده است، يا توليد براي رفع             

  !نيازها و رفاه همگاني
 

دست .  دولت راه حل و راه برون رفتي ندارد          
بدست شدن واحد صنعتي از برادرزاده ها در          
بخش خصوصي به خود دولت، زندان و               
دستگيري و اخراج رهبر اعترضات و حاميان و         

 ..متحدين آنها، پرونده سازي هاي امنيتي و          
هم نمي تواند اين معضل را براي او، نه حل كه           

بن بست، بحران و    !  حتي ذره اي تخفيف دهد    
فروپاشي اقتصاد كاپيتاليستي در ايران، كه          
امروز سرتاپاي نظام را فراگرفته است، گوركن        

وعده هاي   !  اش را به ميدان آورده است          
مذاكرات آقاي ظريف و كشمكش با آمريكا و          
اروپا و ديپلماسي و اميد به تخاصمات قدرت          

تنها شانس براي خريدن وقت و        هاي بزرگ و  
باز نگاه داشتن دريچه اختناقي است، كه به           

  !زور هم قادر به بسته نگاه داشتن آن نيستند
 

اقتصاد ايران، راه حل سرمايه دارانه حتي براي         
! راه اندازي توليد و بكار انداختن صنايع ندارد         

كار بي جيره مواجب و نپرداختن دستمزد ها          
هم قادر به نجات قايق به گل نشسته اين              

اين يك روي   !  اقتصاد در حال فروپاشي نيست    
روي ديگر قطبي است كه         .  واقعيت است  

هرچند دستمزد كار انجام شده اش را                
ميخواهد و براي معيشت به ميدان آمده است،         
هرچند فقر و گراني افسار گسيخته اي بر             
سرش خراب شده است، اما آستين ها را باال            
زده و به ميدان آمده است تا با كنار زدن همه            
واسطه ها، مستقيم پاسخ خود را به معضالت          
سرمايه بدهد كه جامعه را به پرتگاه نابودي            

  .كشانده است
 

! پاسخ اقتصاد ايران، پاسخ طبقه كارگر است         
اقتصاد سوسياليستي، توليد نه براي سود كه         

قدرت و دولت و      .  براي رفع نياز ها، است       
نيرويي كه آن را متحقق كند، شوراهاي              
كارگري و شوراهاي مردمي در محل هاي كار         

شوراهايي كه با كسب قدرت      .  و زندگي است  
سياسي ميتوانند با سلب مالكيت از انگل هاي         
مفت خور استثمارگر، چرخه توليد را براي رفاه        
همگان، براي رفع نيازهاي طبقه كارگر و همه         

شما نمي توانيد   .  شهروندان، به حركت درآورد   
ما مي توانيم، جواب طبقه كارگر صنعتي ايران        

  .است كه به ميدان آمده است

 

اين خصلت اين دور از  سلسله تحركات طبقه          
كارگر صنعتي است كه از هفت تپه و فوالد             
امروز به هپكو رسيده است و فردا در مناطق و           

 .واحد هاي صنعتي ديگر سر بلند ميكند
يا ما يا دولت، بي واسطه و ميانجي و هرنوع             

يا ما يا دولت، بايد براي        !  نگري“  چند جانبه ”
يا طبقه  !    فاجعه در جريان پاسخ خود را بدهد       

كارگر يا طبقه حاكم ، كه چهل سال است در           
جنگ يا صلح، در مذاكره يا معامله، در تحريم          
و غيرتحريم، با همه جناح ها و دسته بندي            
هايش، از شيره جان طبقه كارگر هرروز گردن         
كلفت تر و فربه تر و دزد تر و اختالس گر تر و             

  !استثمارگر تر شده است
 

اين محور اين سلسله از تعرض طبقه كارگر           
صنتعي ايران است كه به نمايندگي از جامعه،         
براي گرفتن حق اش به قدرت خودش، به             
ميدان آمده است و گريبان يكي از وحشي            
ترين حكومت هاي معاصر را گرفته و محكم           

بايد متحد و    ”.  در حال فشار دادن آن است       
 “.قوي به فكر آينده و مديريت آن باشيم

  
دستگيري رهبران اعتراضات كارگري، فعالين       
و حاميان اين بخش از طبقه كارگر كه با اين            
مشخصات به وسط صحنه تقابل هاي سياسي        
در جامعه قدم گذاشته است، خشن ترين             
رفتارها و صدور احكام شالق و حبس هاي            
طوالني و وثيقه هاي نجومي و انفرداي و              

و باالخره   .. خراطي پرونده هاي امنيتي و       
اعتراف يكي بعد از ديگري  مقامات قضايي از           
رئيسي ها و روحاني ها  تا اين و آن نماينده              
مجلس و شخصت هاي نظام، در تقابل با اين            
جنبش، خود با صداي رسا  اعالم ميكند كه            
در ايران جدال بر سر چيست و چه كساني در           
دو سو و  دو قطب اين جدال سرنوشت ساز             

 .  هستند
 

اين پديده نويني در تاريخ تقابل طبقاتي در           
پشت خواست حقوق معوقه،        .  ايران است  

خصوصي سازي يا باز گرداندن واحد هاي            
خصوصي شده، به فروش رفته و در واقع به             
حراج گذشته شده در البيرنت پيچ در پيچ            
دزدي و اختالس و فساد و پول شويي هاي             
افسار گسيخته انگل ترين رگه سرمايه داران          
در ايران،  جدال سرنوشت ساز بين دو طبقه،           
با دو پاسخ ماكرو، يا ادامه منجالب                   
كاپيتاليستي موجود و يا سوسياليسم، خوابيده      

 .  است
 
  

 !يا ما يا دولت


